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Dragostea Ta, Doamne,
Aduce mireasma Bucuriei
În Inima omului!
Ruga din Zori
Loredana Cristina Majic

Aromaterapia științifică în
viață noastră – Mihaela Cercel

Mărturiile sufletului meu –
Relatare GABRIELA
ANDONE, cursant Centrul de
Dans Energetic – „PHOENIX”

“Încercați să înțelegeți ceea ce înseamnă iubirea ca stare de conștiință! Chiar dacă trebuie să
meditați ani de zile la acest subiect, merită efortul, pentru evoluția voastră.
Atât timp cât nu cunoașteți iubirea ca stare de conștiință veți avea o bandă pe ochi,
veți rămâne în întuneric și nu veți înțelege nimic din viață.
Printre calitățile care vă pot ajuta să vă apropiați de această stare de conștiință, puritatea este cea
mai importantă. Puritatea, adică gândurile și sentimentele în care nu există nici un interes egoist.
Cele trei cuvinte: viață, iubire, puritate, sunt legate. De ce? Pentru că viața este bogată, frumoasă,
limpede, îmbelșugată. Sensul vieții este de a iubi și de a fi iubit. Când îi iubiți pe ceilalți cu o iubire
pură, sunteți pentru ei ca un izvor care le aduce viață. Și aceia care vă iubesc, vă vor aduce viață.”
Omraam Mikhaël Aïvanhov

IUBIREA
Mihaela Lăzărică

Ce este Iubirea?
Strângere de mână, lacrimă ștearsă,
Zâmbet cald când e vremea ploioasă,
Soare pe cer, mângâiere divină,
Roua dimineții, iertare, Lumină!

Voce blândă, un răspuns în surdină,
Foșnetul frunzelor, flori în grădină,
Cântec de seară și rugăciune,
O parte din cer, raiul din lume!
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SPIRITUALITATE - Valentin Voicu

Simptomatologia umană
în urma conectării cu Sinele superior

Un subiect atât de discutat, căutat, citit, aprofundat și, totuși, încă neînțeles pe deplin de majoritatea
dintre noi. Cu toții ne dorim acest țel al vieții: să ne conectăm cu sinele superior. Și fiecare dintre noi
încercăm diverse mijloace, căi și metodologii simple ori complexe, de a intra în comunicarea cu sinele
superior.
Toate culturile pământului, precum și o sumedenie de maeștri spirituali ai timpurilor, abordează acest
subiect din diverse unghiuri, încercând atât explicarea acestui fenomen, cât și modalitățile de a realiza
acest minunat moment al vieții.
Materialul de față nu își propune să aducă vreo nouă metodă de a realiza această conexiune cu
sinele superior, ci de a aduce lumină asupra câtorva condiții minime și necesare, dar și de a reliefa anumite
simptome umane, certitudini care apar în urma unei conexiuni stabile și permanente cu sinele superior.
Suntem obișnuiți să credem că majoritatea oamenilor ar avea nevoie de anumite condiții și criterii
specifice de a realiza această conexiune cum ar fi: regimul alimentar, eliminarea totală a proteinelor
animale, un loc special, muzică de calitate, mantre speciale, acele momente intime, denumite meditații.
Însă nu este nici pe departe așa!!!
Este necesar să înțelegem de la început faptul că ființa umană, fiind o complexă îmbinare între corp,
conștiință, emoție și spirit, va fi întotdeauna într-o conexiune cu sinele superior, ea fiind un instrument de
manifestare și exprimare a sinelui, însă calitatea și măsura în care sinele se manifestă prin aceasta, este
diferită și UNICĂ, la fiecare dintre noi. Acest aspect rezidă în marea lege a creației care afirmă că:
„TOTUL este UNIC”! De aceea este bine să îndepărtăm stereotipurile și prejudecățile legate de
conexiunea cu sinele superior, în ceea ce privește oamenii. Conexiunea cu sinele superior este determinată
de câțiva factori decisivi: vârstă, sistemul de credință, emoțiile și nivelul de conștiință.
Precum am enumerat, unul dintre factorii decisivi este sistemul de credință. Acest sistem este bazat
pe o sumă de concepte, experiențe, concluzii și emoții asumate atât prin partea de educație a familiei,
societății, timpului, relațiilor umane, cât și prin conștiința proprie, rezultată în urma unor introspecții sau
din diverse activități spirituale.
Întrucât planul conceptelor și al sistemelor de credință încă nu este bine format, la copii de exemplu,
manifestarea SINELUI SUPERIOR este mai ușoară, întrucât partea emoțională a acestora nu este blocată
de sisteme de credință, ori de concepte sau stereotipuri, asumate sau preluate de către mentalul omului.
De aceea se spune că cei mai puri și originali sunt copiii, prin manifestările lor.
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Oricine poate recunoaște inocența și bucuria autentică a copiilor, însă puțini își dau seama că este
vorba de o manifestare a sinelui superior, care nu este blocată de mental. Pe măsură ce omul crește,
intervine dezvoltarea planului mental, însă acest lucru este confundat și cu dezvoltarea conștiinței. Ceea
ce nu este același lucru!
Există o mare diferență între a fi un om inteligent și a fi un om înțelept. Inteligența, prin definiție
și caracteristică, este de două tipuri: benefică, constructivă, creatoare, dar și malefică, destructivă. Însă
nu se poate spune și despre înțelepciune același lucru. Ea este ÎNTOTDEAUNA benefică, autentică,
spontană, creatoare, transformatoare, bine intenționată.
De aici putem extrage prima calitate, atribut divin, al SINELUI - ÎNȚELEPCIUNEA!!! Și atunci,
putem spune că, din acest punct de vedere, mulți oameni au avut manifestări de înțelepciune în diverse
situații de viață. Deci, fără a apela la practici sau metode destinate conectării cu sinele superior, ei totuși
au manifestat SINELE, reușind rezolvarea multor situații. Deducem prin aceasta că putem fi conectați cu
sinele în mod SPONTAN, fără să intenționăm acest lucru. Practic, extragem a doua calitate, atribut al
SINELUI: SPONTANEITATEA.
De foarte multe ori s-a întâmplat să avem manifestări spontane în diverse situații, în diverse
domenii, în diverse stări de conștiință sau emoții, care să fie cu totul și cu totul UNICE, prin caracteristicile
ce diferențiază comunul de atipic. Manifestări care întotdeauna au dus la rezolvări sau la acte de exprimare
ieșite din comun, ce s-au remarcat prin originalitate. Și atunci putem spune că a treia calitate, atribut al
SINELUI, este AUTENTICITATEA.
Acestea sunt cele 3 atribute divine ale SINELUI care se manifestă la TOȚI oamenii, încă de la
vârsta de 2 ani și până la cele mai înaintate. ÎNSĂ, ponderea și mărimea acestora sunt diferite și UNICE
la fiecare ființă. Se înțelege că cele 3 atribute primare ale sinelui își găsesc manifestare atât prin corpul
uman, cât și prin conștiința ori emoțiile acestuia.
Toate eforturile de elevare, de evoluție pe toate planurile ale ființei nu fac altceva decât să ducă la creșterea
randamentului și amplorii de manifestare a sinelui prin corp, conștiință, suflet. A nu se confunda
SINELE superior, cu sufletul, cel din urmă fiind un instrument de manifestare al sinelui.
Trebuie înțeles faptul că toate tehnicile de meditație, ori forme ale spiritualității, permit o
manifestare mai amplă, mai ușoară, mai clară a sinelui superior. Dar nu trebuie făcut din aceasta un scop
primar al vieții, întrucât odată cu exersarea lor sistematică și pe perioade lungi de timp, calitatea
vibrațională și a parametrilor personali energetici, duc la o atragere, INTEGRARE mai rapidă a sinelui
superior în ființa umană. Treptat, prin integrarea acestuia, apar și alte atribute secundare ale sinelui. Tot
ce ține de regimul alimentar, posturile, muzica de calitate, literatura integrativă de tip spiritual, conceptual,
practicarea diverselor forme spirituale, toate acestea duc la o creștere cantitativă a sinelui, neputând vorbi
de o creștere calitativă a acestuia întrucât, prin definiție, sinele superior este parte din marele creator.
Acestea fiind spuse, se înțelege faptul că unul dintre scopurile primare ale vieții este INTEGRAREA
SINELUI și NU manifestarea acestuia, întrucât el se manifestă încă de la nașterea ființei. Atunci când
INTEGRAREA SINELUI este realizată în ființa umană, adică atunci când gradul de contopire atât cu
conștiința omului, cât și cu trupul acestuia, este realizată mai mult de 81%, putem spune că apare
fenomenul descris de mulți oameni de spiritualitate ca fiind: mica iluminare.
Acest tip de conștiință, determinat de cele prezentate mai sus, elimină foarte mult din spiritul de
comparație ori de competitivitate în absolut orice domeniu al vieții.
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Se înțelege faptul că smerenia devine un act natural și firesc când conștientizăm că orice ființă
umană este conectată la sinele superior și nu mai este cazul să ne pierdem nejustificat în acte de bravură
sau orgolii, invidii, comparații stupide dintre noi și alți oameni. Fiecare om are prerogativul de a fi UNIC,
iar acest lucru implică UNICITATE în manifestarea SINELUI. Ca atare, nu putem cataloga nivelul
spiritual al nimănui, ci doar pe al nostru propriu în raport cu noi înșine, față de diverse perioade de timp.
Atunci când ne asumăm acest tip de conștiință are loc o schimbare calitativă deosebită, acest lucru
atrăgând oameni, relații, evenimente de calitate înaltă, de care ne vom bucura întotdeauna constructiv,
atât noi cât și cei din jurul nostru. Aceasta deoarece EGO-UL este foarte mult transformat, ceea ce va
duce la o creștere de calitate și performanță a relațiilor dintre oameni dar și a noastră, ca ființă!!!
De aceea este important să înțelegem că ceea ce este SUFICIENT să cerem universului prin diverse
metode: rugăciune, meditație, intenție, se poate reduce la: înțelepciune, spontaneitate, autenticitate,
determinând prin aceasta integrarea SINELUI superior!

IUBIREA

- Daniela Carp

Când vorbesc despre iubire este ca şi când aş atinge cu degetele inimii mele, sufletele oamenilor!
Este ca şi cum merg în miezul lui Dumnezeu, creatorul ei, prin fiinţă!
Când vorbesc despre iubire curg ca şi ceara unei lumânări aprinse, topită la căldura şi blândețea
focului ei sacru! Este esenţa acestei creaţii ce dăinuie în vecie! Mărinimia acestui cuvânt este atât de
sfântă, încât ar trebui să o rostim doar cu inima, fiecare în noi înşine, în altarul interior al ei! Desigur,
când pronunțăm ,,IUBIRE” nu vizualizăm nimic în imaginaţie, poate doar chipul celui mai apropiat de
noi, poate doar o închipuire a lui Dumnezeu în viziune de om! Iubirea nu se poate vedea, închipui, ea se
simte sau nu! De aceea, sunt suflete care nu au cunoscut ce este iubirea cu adevărat! Cum toate lucrurile
se pot percepe cu o oarecare claritate, aşa e şi cu iubirea, ea poate fi percepută pe niveluri!
Iubirea se simte când te cunoşti ca om! Pentru că, prin trezirea spirituală, începi să-ţi dai seama că
iubirea eşti tu! Că esenţa ta divină din facere este însăşi iubirea! Ea se manifestă atât cât sufletul este
pregătit s-o experimenteze! Şi se dezvoltă pe parcursul stării de evoluţie! Este, dacă vreţi, ca un bolovănel
mic de zăpadă care se măreşte în rostogolirea sa prin cunoaşterea de sine!
Însă nimeni nu poate percepe ceea ce suntem noi ca oameni și până unde poate creşte acest magic
sâmbure!
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Ceea ce putem recunoaşte însă, la nivel de suflet, este rezonanţa cu persoanele al căror suflet emit iubirea!
Şi, ca atare, simţim să ne apropiem ca suflete, creând familii, prietenii, grupuri, ţări, continente, planete,
galaxii şi tot aşa! De aceea se spune că nimic nu este întâmplător!
Nu v-aţi întrebat niciodată de ce aici în această ţară şi nu în alta? De ce în acest grup, familie,
prieteni şi nu în cu totul altele? Iată răspunsul! Esenţa iubirii ce ne animă este de aceeași vibraţie şi nivel!
De fapt iubirea este singurul ingredient, să-i spun aşa, care ne ţine să nu ne dezintegrăm!
Iubirea este scopul principal în această încarnare şi în toate câte au fost şi câte vor mai veni! Am
venit aici să experimentăm, să învăţăm iubirea!
Pentru a cunoaşte tainele ei, este necesar să fim dispuşi la multe renunţări, chiar la renunţări de tip
ataşament! Asta pentru a putea evolua în iubire şi a creşte nivelul de percepţie al ei! Acest tip de renunţare
se face prin conştientizări puternice la nivel de suflet! Marii călugări pot confirma prin viaţa ce au ales să
o ducă, prin renunţări materiale! Nu te poţi cunoaşte pe sine pentru a conştientiza că eşti iubire şi nici nu
poți evolua în tainele sacre ale iubirii, ţinând de materie, adică ataşat de bunuri, bani, funcţii sau ataşat de
oameni prea mult, de mamă, tată, copil, familie, prieteni, grupuri…etc.
De o importanţă majoră este şi faptul că, dacă nu te poţi desprinde de materie şi refuzi să evoluezi,
scop cu care noi toţi suntem aici, vei fi desprins forţat de către legile supreme care se aplică fie că vrem,
fie că nu vrem! Ştiu, ne vom supăra să aflăm acest adevăr, dar el este pentru scopul binelui nostru cel mai
înalt, dincolo de ataşamentele noastre ca oameni, la un anumit stadiu de evoluţie şi cunoaştere al iubirii!
Astfel se poate traduce aşa-numitele iubiri posesive care vor sfârşi prin ruperea relaţiilor, pentru că
posesivitatea este un blocaj prin care omul nu mai dă voie iubirii să se manifeste, intervenind astfel
universul prin legile lui şi rupând acest blocaj, mai devreme sau mai târziu. Eliberând în acest fel oamenii,
ferindu-i de la autodistrugere!

Acolo unde iubirea nu curge, totul este dezintegrat! Iubirea este însăşi viaţa şi, ca atare, unde nu e
viaţă, nu e nimic! Tot aşa se poate întâmpla cu mamele care îşi iubesc copiii până la sufocare! Însă acest
lucru nu e de judecat, ci de înţeles şi conştientizat că fiecare se manifestă ca şi cunoaştere graduală a
iubirii! Şi că iubirea are un proces de învăţare şi evoluţie gradual! De obicei acest tip de iubire la nivel
atât de jos (primitiv), prin posesie, este întâlnit la sufletele tinere ca şi încarnare, de aceea sufletele mai
bătrâne vor înţelege, fără a judeca, nivelul de manifestare la acest grad! Şi ele au trecut pe acolo! Fiecare
dintre noi simţim iubirea pe diverse nivele şi o vom manifesta între şi cu suflete aflate la acelaşi nivel.
IUBIREA este viaţa şi viaţa este IUBIREA! Una fără cealaltă nu pot exista pentru că ele sunt unul
şi acelaşi lucru! IUBIREA, VIAŢA, sunt sacre!
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SĂNĂTATE & WELLNESS – Mihaela Cercel

- Competențe în Aromaterapie Științifică

Aromaterapia științifică
în viața noastră

Uleiurile esențiale prezintă potențial energetic, au rol informațional, sunt veritabile concentrate
solare. Ele sunt pozitivate prin deficit de electroni și negativate prin exces de electroni. Rolul
informațional este determinat de arome, care sunt transmise în zonele olfactive sensibile, transformate în
impulsuri nervoase și conduse în diferite arii cerebrale, anumite arome inducând reacții comportamentale
și psihologice uimitoare.

După cum știm, totul este energie, pe diferite frecvențe de vibrație. Totul în existența noastră este
conectat la un câmp electromagnetic de frecvențe vibraționale și totul este format din atomi care produc
și emit energie, care funcționează la o frecvență specifică, chiar și emoțiile și gândurile noastre au
propriile lor câmpuri electromagnetice, la fel ca și virusurile și bacteriile. Toți atomii din univers au o
mișcare vibratorie și fiecare mișcare periodică are o „frecvență” (numărul de oscilații pe secundă),
măsurată în Hertzi: o celulă vie, sănătoasă, oscilează la 27.000.000.000.000 (trilioane) Hz, ADN-ul din
celulă rezonează la 8.540.000.000.000 (trilioane) Hz.
În anul 1992 Bruce Tainio, de la Tainio Technology, șef al Departamentului de Agricultură de la
Universitatea Eastern Washington și Garry Young au inventat primul monitor de frecvențe din lume BT3
Frequency Monitor care are un senzor extrem de sensibil care poate măsura frecvența corpului uman, a
organelor, a plantelor, a uleiurilor esențiale, a parfumurilor naturale, a gândurilor și emoțiilor.
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Ei au constatat următoarele:
• atunci când un produs este procesat, frecvența lui scade, are frecvența zero MHz
• produsele proaspete au până la 15 MHz
• ierburile uscate de la 12-22 MHz
• ierburile proaspete de la 20-27 MHz
• uleiurile esențiale au frecvențe de la 52-320 MHz
Au extins cercetarea și asupra corpului uman și au constatat că un corp sănătos din cap până la
picioare, are de obicei o frecvență între 62-82 MHZ, în timp ce boala începe de la frecvențe sub 58 MHz.
Astfel gama de frecvențe ale creierului este cuprinsă între 72-90 MHz - frecvența normală a
creierului 72 MHz, frecvența creierului genial este de 80-82 MHz, glandele tiroidiene și paratiroide au
frecvența 62-68 MHz, glanda timus 65-68 MHz, inima 67-70 MHz, plămânii 58-65 MHz, ficatul 55-60
MHz, pancreasul 60-80 MHz, frecvența oaselor este 39-43 MHz.
Corpul uman bolnav are o frecvență care coboară sub 58 MHz, răceala și gripa încep de la 57-60
MHz, Candida începe la 55 MHz, Epstein Barr la 52 MHz, boli neoplazice 42 MHZ, pragul morții apare
la 25MHZ.

Cercetările clinice arată că uleiurile esențiale au frecvența cea mai mare dintre substanțele naturale
cunoscute de către om, creând un mediu în care boala, bacteriile, virusul, ciuperca etc. nu pot trăi. Astfel
chimia și frecvențele uleiurilor esențiale au capacitatea de a ajuta omul să mențină frecvența optimă în
măsura în care boala să nu poată exista. Totul are o frecvență electrică, iar descoperirea incredibilă a fost
că uleiurile esențiale conțin frecvențe de câteva ori mai mari decât frecvențele ierburilor și alimentelor,
pentru că ele sunt foarte concentrate. O picătură de ulei esențial este echivalentă cu 100 de căni de ceai.
Uleiurile esențiale cu grad terapeutic au frecvențe începând de la 52 și ajungând până la 320 MHz.

7

De exemplu: Rose 320 MHz, Helichrysum 181 MHz, Tămâie 147 MHz, Ravensara 134 MHz,
Lavandă 118 MHz, Smirnă 105 MHz, Mușețel german 105 MHz, Juniper 98 MHz, Sandal 96 MHz,
Angelica 85 MHz, Mentă 78 MHz.
S-a demonstrat că putem schimba stările deprimante prin aplicarea uleiurilor esențiale care au
frecvențe mai mari, ceea ce duce la înălțarea spiritelor noastre. Potrivit dr. Royal Rife, fiecare boală are o
frecvență, iar o substanță cu o frecvență mai mare va modifica boala care este la o frecvență mai mică.
În timpul unor teste s-a măsurat impactul pe care îl au uleiurile esențiale pentru a compensa diferite
activități:
• un bărbat ținând o ceașcă de cafea în mână în 3 secunde și-a scăzut frecvența de la 66 MHz
la 58 MHz, inhalând imediat aroma unui ulei esențial, în 21 de secunde frecvența lui a
urcat din nou la 66MHZ. Un alt bărbat a băut cafeaua, iar frecvența lui a scăzut în 3 secunde
de la 66 MHz la 52 MHz, el nu a mai folosit nici un ulei esențial, nici altă practică pentru
a-și crește frecvența și s-a constatat că au fost necesare trei zile pentru ca frecvența lui să
revină la 66MHZ;
• într-un alt caz: frecvența unui om a scăzut de la 65 MHz la 48 MHz când pur și simplu
ținea o țigară. Când a fumat țigara, frecvența lui a scăzut la 42 MHz, aceeași frecvență ca
și cancerul;
• alt studiu arată că gândurile negative ne reduc frecvența în medie cu 12 MHz. În timp ce
gândurile armonioase ne cresc frecvența în medie cu 10 MHz.
Rugăciunea și meditația cresc frecvența cu 15MHZ, a fi un om virtuos, a avea gânduri bune, a fi
conectat cu natura, cu divinitatea, este o modalitate lejeră de a crește această frecvență.
Când frecvența scade din cauza factorilor fiziologici, emoționali sau de mediu, sistemul imunitar
devine slab, deci virușii și bacteriile interacționează mai ușor cu noi.
Când frecvența uleiurilor terapeutice este foarte înaltă, ne ajută să ne eliberăm mai rapid de blocaje
prin trezirea conștiinței noastre spirituale.
Deci frecvențele noastre sunt influențate de diferite substanțe, gânduri, emoții cu care noi
interacționăm, este recomandat să utilizăm substanțe cu efect sanogen, vindecător.
NIKOLA TESLA a spus „dacă am putea elimina anumite frecvențe exterioare care au interferat cu
corpurile noastre, am putea avea o rezistență mai mare față de boli”.
Când moleculele de uleiuri esențiale sunt inhalate, înghițite, aplicate pe piele sau introduse în corp,
în orice mod, ele rezonează cu țesuturile corpului la frecvențe proprii spectrului lor molecular cât și la
frecvențele armonice și pulsatorii rezultante. Acestea sporesc propriile vibrații electromagnetice naturale
și restabilesc coerența câmpurilor electrice pentru a produce vindecarea și menținerea stării de bine.
Frecvența de rezonanță este doar una dintre mai mult de șase procese prin care uleiurile esențiale
terapeutice pot vindeca și aduce beneficii sănătății. Frecvența unui ulei va atrage o frecvență similară din
corp. Frecvența este cea care rămâne în corp pentru a menține efectele de durată mai mare ale uleiului.
Frecvențele joase sub 78MHZ produc schimbări fizice în corp, frecvențele medii produc schimbări
emoționale în corp, iar frecvențele înalte de 350Mhz produc schimbări spirituale în corp.

Bibliografie:
Trăité d'aromathérapie scientifique et médicale-Huiles essentielles VOL I Michel Faucon
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„Oricine are un sentiment suficient de profund pentru ceea ce este cu adevărat uman își va
da seama, pur și simplu prin observarea modului în care copilul se dezvoltă prin mers, vorbire
și gândire, ce rol extrem de important joacă aceste trei facultăți în evoluția pământească a
omului. Dar omul nu este doar o ființă pământească; este o ființă care aparține nu numai
Pământului cu forțele și substanțele sale, ci în mod egal lumii spirituale; el este implicat în
activitățile care se desfășoară între mai multe Ființe ale Ierarhiilor Superioare. Ca să spunem
așa, doar cu o parte a ființei sale, omul aparține existenței pământești; cu cealaltă parte, el
aparține unei lumi care nu este lumea materială perceptibilă simțurilor.
În acea altă lume, el își pregătește sămânța spiritului. Să nu ne imaginăm niciodată că
realizările omului în cultură și civilizație pe Pământ, oricât de complexe și splendide ar fi ele,
nu sunt deloc comparabile cu măreția a ceea ce este realizat de el împreună cu Ființele
Ierarhiilor Superioare pentru a construi acest lucru: structura-minune a organismului fizic
uman.”
Rudolf Steiner

Maestrul vorbește
PETER DEUNOV

“Dacă sunteți buni, Pământul e al vostru!
Dacă sunteți puri, apa e a voastră!
Dacă gândiți bine, aerul e al vostru!
Dacă urmați calea cea bună, lumina e a voastră!

Și omul care posedă toate aceste lucruri poate, oare, să fie sărac?
Pământul le va rămâne doar celor buni. Cei răi își vor pierde curajul și se vor vlăgui. Nu vor putea să
profite nici de pământ, nici de apă, nici de aer, nici de lumină. De altfel, un bolnav, un infirm poate oare
să muncească?
Deocamdată, Pământul este guvernat încă de cei răi, dar asta va dura doar un timp. A existat o vreme
în care animalele dominau și guvernau Pământul. Acum îl guvernează omul-animal. Dar va veni timpul
în care „cei buni vor împărăți Pământul și îl vor guverna”.
Adevăratul om este omul bun. Și omul bun, omul pur, omul care gândește bine și urmează calea cea bună
este omul puternic. Este omul născut de Dumnezeu. Și omul născut de Dumnezeu și trăind în El poate
oare să fie slab?
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Omul trebuie să fie născut de Dumnezeu. Nu îi este de ajuns să creadă în El. Credința este doar un
drum spre Iubire. Și Iubirea este o legătură interioară care unește omul cu cel care l-a născut.
Vreți să deveniți puternici. Atunci slujiți-L pe Dumnezeu. Doar slujindu-L pe Dumnezeu dobândește
omul forța în viață. Doar prin această modalitate veți deveni niște oameni cu adevărat puternici în lume.
Și unii întreabă: “Există Dumnezeu sau nu?” Din moment ce mâncați pâine, există Dumnezeu;
Dumnezeu e în pâine. Din moment ce beți apă, există Dumnezeu; Dumnezeu e în apă. Din moment ce
respirați aer, există Dumnezeu; Dumnezeu e în aer. Din moment ce vă bucurați de lumină, există
Dumnezeu; Dumnezeu e în lumină!
Dacă nu credeți în divinul care se găsește în aceste lucruri de care sunteți legați, cum îl veți găsi pe
Dumnezeu în altă parte?
Nu uitați că, dacă îl căutați pe Dumnezeu înafara voastră, veți găsi pământul. Dacă îl căutați pe
Dumnezeu înafara voastră, veți găsi apa, aerul, lumina.
Și, dacă nu mâncați pâinea pe care v-o dă pământul, va așteaptă moartea. Dacă nu beți apă, veți muri
de sete. Dacă nu respirați aerul, vă veți sufoca. Dacă nu percepeți lumina, veți deveni orbi și vă veți poticni
la fiecare pas în viață.
Există oameni care se plâng că frații lor nu-i primesc. Dar trebuie să știți că există în viață frați care
reprezintă binele.
Dacă nu sunteți buni, nu vă vor primi. Există frați care reprezintă puritatea. Dacă nu sunteți puri, nu
vă vor primi! Există frați cu gândire corectă. Dacă nu gândiți în acest fel, nu vă vor primi! Există frați ai
luminii! Dacă nu învățați, nici acești frați nu vă vor primi!
Iată de ce zic: Faceți-vă buni și vă vor primi! Faceți-vă puri și vă vor primi! Începeți să gândiți bine,
și vă vor primi! Începeți să învățați și vă vor primi! Cine n-ar primi omul bogat, cu punga plină? Și cel
care cerșește pe ici pe colo va primi o coajă de pâine și va fi alungat.
Nu întrebați dacă oamenii sunt buni. Important e ca voi să fiți buni. Important este să știți dacă ce a creat
Dumnezeu e bun! Și e bun!
Nu întrebați dacă oamenii sunt puri. Important este ca voi să fiți puri. Important este ca apa creată
de Dumnezeu să fie pură. Vorbesc despre pământul viu, apa vie, nu despre pământul obișnuit, despre apa
obișnuită. Nu întrebați dacă gândurile oamenilor sunt corecte. Important este să știți dacă aerul pe care îl
respirați poate să exprime gândirea divină. N-are importanță dacă oamenii urmează calea cea bună.
Important este ca voi, în lumină, să urmați calea cea bună.
Deoarece ne mișcăm și trăim în Dumnezeu, El ne observă permanent. Ne observă în taină și vede în
ce măsură suntem buni, puri, putem să gândim corect și să mergem pe calea cea dreaptă. Nimeni nu se
poate sustrage privirii Lui, dar El tace. Și, când Dumnezeu tace, ne dă de suferit. Când Dumnezeu
vorbește, ne trimite bucurii. Când suferiți însemnă că Dumnezeu tace. Când aveți bucurii, însemnă că
Dumnezeu vorbește.
Cel care vrea să-L slujească pe Dumnezeu, cel care vrea să-L vadă pe Pământ trebuie să știe că se
află în prezența Lui când ia pâinea să se hrănească. Și trebuie să fie cuprins de un sfânt fior când vede
pâinea pe masa lui.
Doar omul bun are dreptul să mănânce. Doar omul pur are dreptul să bea. Doar omul care gândește are
dreptul să respire. Doar omul care merge pe calea cea bună are dreptul să se bucure de lumină.
Îndată ce poate să se bucure de toate aceste lucruri, va vedea că tot ce a făcut Dumnezeu e bun și
sufletul i se va umple de bucurie.
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Când sufletul omului s-a umplut de bucurie, însemnă că îl înțelege deja pe Dumnezeu, e în relație cu El.
Sufletele treze trebuie să lucreze și să aibă convingerea fermă că Dumnezeu va binecuvânta binele
pe care îl fac pe Pământul unde trăiesc. Oamenii să bea apă și să știe că Dumnezeu le va dărui acea puritate
pe care o are apa vie, fiindcă apa obișnuită nu e vehiculul apei vii.
Am venit pe Pământ ca să declarăm cu certitudine că Dumnezeu este întotdeauna blând și bun și
trebuie ca noi să fim ca El, că Dumnezeu e pur și sfânt și trebuie ca noi să fim ca El, ca gândirea lui este
întotdeauna corectă și trebuie ca noi să gândim că El, că Dumnezeu se exprimă continuu prin lumină
pentru ca noi să urmăm calea cea bună.
Fiți buni, fiți puri, gândiți ca omul drept, păstrați drumul cel bun, studiați căile lui Dumnezeu și veți
avea binecuvântarea Lui.
Rubrică realizată de Carmen Claudia Morar

Mărturiile sufletului meu
Relatare Gabriela Andone, cursant Centrul de Dans Energetic “PHOENIX”
Instructor Mihaela Bengus-Anastasiu

„DANSUL ENERGETIC, formă de curățare și activare ENERGETICĂ în același timp și o formă
de MEDITAȚIE DINAMICĂ, UN MOD DE VIAȚĂ MAI BUN ȘI MAI ENERGIC.
Dansul Energetic a apărut în calea mea într-un moment în care eram într-o fereastră de cursuri de
dezvoltare personală și spirituală. Dumnezeu – Sursa tuturor energiilor, știe cel mai bine când, ce și cum
să trimită către noi. Important este ca noi să învățăm să ascultăm.
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Așa că, între un modul de curs de medicină chineză și un viitor modul de descoperire și dezvoltare
a valorilor personale, a apărut în viața mea: Dansul energetic!
Am menționat când, ce… și a mai rămas să dezvălui și cum. A venit prin intermediul unei,
îndrăznesc să spun, drage prietene, Mihaela, pe care am cunoscut-o mai demult prin soțul ei, dar de fapt
am început să o cunosc mai bine în ultimele câteva luni și am început să o descopăr și mai profund de
când mi-a devoalat această tehnică a Dansului Energetic.
Până acum am făcut mai mulți pași pe calea dezvoltării și descoperirii personale, am început să
lucrez cam acum șase ani, dar mai serios, implicat și asumat cam acum trei ani. Fiecare dintre noi suntem
împinși de Sinele nostru Superior să facem pași către a ne descoperi și asuma Misiunea Personală pentru
care am venit, aici, pe acest Pământ, în această Viață.
Până la un anumit moment suntem Adormiți. Unii suntem împinși mai devreme, alții, mai târziu,
să ne Trezim. Copiii care au venit începând cu anul 2000 se trezesc mai repede, cei de după 2012 vin deja
treziți și dacă au un mediu prielnic, foarte repede reușesc să își ajute și părinții să se trezească. Fiica mea,
născută în 2002, pe la vârsta de 9 ani vorbea despre lucruri pe care la început le ascultam ca și cum ar fi
fost desprinse din povești: elementali, aure, prezența dragului bunic plecat. Auzeam și poate nu ascultam
suficient de profund.
Dar nu criticam, nu îi interziceam, ba mai mult, am început să caut informații despre ceea ce
spunea ea. Asta se întâmpla, ați ghicit, cam prin 2012, când, la nivel planetar au început să se descarce
informații de Plan Superior și să fim pregătiți pas cu pas să evoluăm.
Au urmat cursuri, cărți, discuții, materiale video, ani de pregătire. Până în 2017, când, pentru că
pomeneam de a fi împinși să evoluăm și să ne descoperim Misiunea Personală, a apărut și factorul
accelerator: descoperirea în faza incipientă a unor modificări la nivelul corpului fizic care au pus mai întâi
filmul vieții mele pe: Pauză.
A urmat o operație efectuată la Viena de un profesor care mi-a devenit ulterior mentor spiritual și
chiar finanțator al unor proiecte caritabile. După operație, la scurt timp mi s-a recomandat radioterapie
pentru șase săptămâni. Era pentru prima oară când aveam să lipsesc atât de mult de acasă, din familie, de
la firmă, din afacere. Părea aproape de neimaginat!
Și totuși era necesar! Aveam nevoie de un Reset! Aveam nevoie să fiu o perioadă singură cu mine
și să învăț să îmi reașez viața pe un alt făgaș. Și pentru că Dumnezeu - Sursa veghează și e atât de bun
mereu cu noi, a fost din nou bun cu mine: mi-a scos în cale un alt mentor, o doamnă cu care am început
să parcurg metodic calea spirituală, începând de la abc-ul introspecției, al acceptării și iubirii de sine, al
învățării meditației, pornind cu prima și cea mai importantă: Meditația pe Rugăciunea Tatăl Nostru.
Acasă și la firmă a fost greu pentru toată lumea, pentru soțul și fiica mea, pentru colegii din firmă
care au trebuit să gestioneze situația fără prezența mea. La întoarcerea acasă a trebuit să gestionez și
situația anorexiei fiicei mele, dezvoltată pe emoție de „abandon matern”, iar la serviciu revenirea a
însemnat să reînvăț să am încredere că pot să muncesc, că sunt un bun profesionist și că nu sunt un străin
în afacerea ale cărei baze le pusesem în urmă cu 15 ani.
Norocul a fost că l-am redescoperit pe Dumnezeu și Casa Lui. El m-a îndrumat să găsesc biserica
și preotul potrivit cu care să empatizez și unde să îmi fie drag să merg, cât de des pot.
În 2018, în timp ce mă întremam fizic, emoțional și spiritual, am început să lucrez la descoperirea
Misiunii Personale.
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Și, din discuții cu mentorul meu, a început să se cristalizeze idea lansării unui proiect de Art
Therapy. Era momentul meu de Replay la un nivel superior! Așa a luat ființă Garsoniera Culturală, un
proiect cultural alternativ, înființat în spațiul garsonierei lăsate moștenire de părinții mei.
În ianuarie 2019 am deschis ușa Garsonierei Culturale și am început să lucrez sâmbăta cu ajutorul
unui drag prieten, profesor de arte la descoperirea și amplificarea laturii artistice a celor ce pășeau pragul
acestui spațiu, indiferent de vârstă și pregătirea anterioară.
Am încurajat participarea în formula părinți - copii, în special adolescenți și uneori chiar și bunici.
Schimbul de informații, stare și energie inter-generațională a adus tuturor multiple beneficii: de dezvoltare
personală, terapie prin artă și consolidarea încrederii de sine și între membrii unei familii. Toți membrii
Garsonierei Culturale chiar au început să formeze o Familie!
Anul 2020 a fost un an de acumulare în plan energetic și spiritual, condițiile restrictive de
funcționare indoor determinându-ne să ieșim cu Garsoniera în spațiul deschis. Așa că am mutat-o în
grădina casei noastre de la țară, unde am început să pictăm cărămizile și acoperișul unei vechi magazii.
Toate acestea m-au făcut să fiu pregătită să primesc Darul ce mi-a fost oferit la începutul anului
2021: dansul Energetic. Nu aș fi putut să vorbesc despre ce a adus în viața mea acest Dar, de nu aș fi
împărtășit povestea a ceea ce am fost înainte de el.
Când Mihaela mi-a trimis materialul cu emisiunea lui Ioan și materiale despre el am fost imediat
interesată. Am învățat să răspund oportunităților care îmi apar în viață și să acționez în consecință. Am
povestit și altor prietene despre el și așa am format o grupă de lucru. Am primit inițierea în primul modul
de la Mihaela într-un spațiu conectat cu activitatea mea profesională și în acest fel am și binecuvântat
spațiul respectiv.
De atunci încolo mi-am restructurat programul în așa fel încât să lucrez zilnic pentru că știu din
experiența lucrului individual anterior că doar respectarea cu disciplină a unui program zilnic duce la
rezultate notabile, ba mai mult, am și observat imediat apariția acestora.
În afară de întărirea rezistenței fizice, am constatat creșterea energiei interioare, a capacității de
concentrare și a eficienței la muncă și în celelalte activități zilnice. Lucrând mai ales pe dansul sufletului
am avut revelația meditației dinamice. După trei ani și ceva de meditație statică cred că atinsesem un
plafon pe care nu reușeam să îl străpung. Dansul Energetic a reușit să facă asta într-un mod natural! Au
venit conștientizări una după alta. Unele le mai avusesem, dar nu mă fixasem suficient asupra lor.
Când am început modului doi, lucrând pe tema respectivă, am observat imediat salturi în relațiile
cu cei din jur. Blocaje care păreau definitive s-au dizolvat fin, fără efort. Persoane care până atunci erau
ancorate doar în Material au început să arate deschidere în a mă asculta vorbind despre o altă latură a
Existenței, aceea Energetică și Spirituală. În plus, au început să apară în viața mea oportunități
extraordinare, ca aceea de a vorbi altor oameni despre proiectele pe care le derulez.
Mai mult decât atât, fiica mea și-a dorit și a început să lucreze și ea Dansul energetic, începând
programul cu rezultate excelente, cu altă grupă organizată de Mihaela. S-a reconectat la sufletul ei și la
deschiderea pe care o avea atunci când era copil.
Pentru toate acestea și mult mai multe, mulțumesc cu recunoștință Universului, Dumnezeului
Suprem pentru Darul Dansului Energetic. Continui să lucrez cu el în ceea ce devine pentru mine un nou
mod de viață!
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Recomandare de carte
Rubrică realizată de Roxana Cotigă

CELE 5 LIMBAJE ALE IUBIRII
– Gary Chapman
„Se știe de multă vreme că, în primii ani de
viață, fiecare om își cultivă anumite tipare
afective. Unii copii, de exemplu, se subapreciază,
în vreme ce alții au o părere sănătoasă despre sine.
Unii își cultivă tiparul emoțional al nesiguranței,
în vreme ce alții se simt în perfectă siguranță. Unii
copii cresc simțindu-se iubiți, doriți și apreciați, în
vreme ce alții trăiesc cu sentimentul că nu sunt
prețuiți, doriți și apreciați. Copiii care se simt
iubiți de părinți și de semenii lor dezvoltă un
limbaj al iubirii bazat pe această unică trăsătură
psihologică și pe modalitatea prin care părinții și
alte persoane importante din viața lor își exprimă
iubirea față de ei.
Ei vor vorbi și vor înțelege un anumit limbaj primar al iubirii. S-ar putea ca ulterior să mai
deprindă și alte limbaje, secundare, dar tot prin intermediul celui primar se vor exprima cel mai bine.
Copiii care nu se simt iubiți de părinți și de semeni își dezvoltă, și ei, un limbaj primar al iubirii.
Însă acesta va fi cumva distorsionat, la fel ca atunci când cei mici deprind greșit anumite noțiuni
gramaticale și sfârșesc prin a avea un vocabular extrem de redus. Dar faptul că-și însușesc incorect un
limbaj nu înseamnă că nu pot deveni niște comunicanți buni. Numai că, pentru a ajunge astfel, trebuie să
se străduiască mai mult decât copiii care au avut un model pozitiv. Așadar, și persoanele care nu au fost
foarte iubite în copilărie se pot bucura, la un moment dat, de dragostea cuiva și-și pot exprima iubirea față
de acea persoană, dar pentru asta trebuie să se străduiască mai mult decât oamenii care au crescut într-un
mediu sănătos, aflat sub semnul afecțiunii.
Se întâmplă rareori ca soțul și soția să aibă același limbaj primar al iubirii. Avem, în general,
tendința de a ne exprima în propriul limbaj primar al iubirii și suntem contrariați atunci când partenerul
sau partenera nu înțelege ceea ce-i comunicăm. Noi ne exprimăm iubirea, dar celălalt n-o receptează, și
asta tocmai pentru că folosim un limbaj străin lui. Aceasta este problema fundamentală a cuplurilor, iar
cartea de față își propune să ofere o soluție la ea”.
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Anunțuri de interes general
1. Acces la grupul INSTRUCTORI ÎN DANSUL ENERGETIC
Dragi instructori, vă aduc la cunoștință faptul că în grupul de facebook INSTRUCTORI ÎN
DANSUL ENERGETIC sunt acceptați toți cei care au parcurs prima etapă a cursului de dans energetic.
Pe această cale vă rog să trimiteți invitații pentru a activa în acest grup toți cursanții de dans
energetic. Invitația poate fi trimisă de către instructorul de curs.
2. Acces în grupul ACADEMIA DE DANS ENERGETIC
Grupul ACADEMIA DE DANS ENERGETIC este public.
Vă invit să fiți membrii ai acestui grup, este deschis și altor persoane care doresc să ni se alăture
https://www.facebook.com/groups/396386920951992/
3. Cursul de nutriție sănătoasă
Vă comunic faptul că încă mai sunt locuri pentru sesiunile cursului de nutriție sănătoasă!
Pentru înscrieri vă rog să accesați această adresă:
http://ciosuerd.houseofeurope.ro/cursuri-in-parteneriat/
Dacă nu reușiți să utilizați modelul standard de înscriere, vă rog să scrieți pe email
(ciosuerd@gmail.com) sau să îl contactați telefonic pe d-nul Sandu Zamfirescu: 0723699857
4. „De vorbă cu cititorii”
Vă îndemn să ne scrieți pe adresa de email: ziarulputereacunoasterii@gmail.com
Suntem deschiși să primim cu bucurie întrebările și sugestiile voastre!
5. Dragi instructori
Vă sugerez să trimiteți pe adresa redacției mărturiile celor care doresc să își exprime experiența
sufletului prin practicarea Dansului Energetic pentru a fi, astfel, împărtășite cititorilor ziarului!
6. Atribuirea titlurilor de coach în dansul energetic
Dragi instructori, așa cum am afirmat în primul număr al ziarului nostru, acei instructori care
au generat un număr de 12 instructori în dansul energetic își pot exprima dorința de a fi avansați la titlul
de coach în dansul energetic.
Pentru atribuirea acestui titlu vă rog să trimiteți un tabel cu numele, prenumele și numerele de
telefon ale celor 12 persoane care au fost instruite de dumneavoastră! Tabelele cu instructori vor fi trimise
Ancăi Crețu, pe adresa de email: anca9.cretu@gmail.com Așteptăm ca un număr cât mai mare de
instructori să dețină calitatea de coach!
Ioan
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